
Abstrakt 

Cílem předložené rigorózní práce, která se zabývá právní úpravou institutu 

spolupracujícího obviněného v České republice, je zejména poskytnutí ucelenějšího pohledu 

na institut spolupracujícího obviněného v širším kontextu, poukázání na nedostatky současné 

právní úpravy a navržení vhodných řešení de lege ferenda.  

V úvodní části práce se autorka zabývá vymezením organizovaného zločinu 

z kriminologického i trestněprávního pohledu. Práce zde pojednává o historickém vývoji 

fenoménu organizovaného zločinu, analyzuje jednotlivé znaky organizovaného zločinu, 

představuje formy trestné činnosti páchané v rámci organizovaného zločinu, odlišuje 

organizovaný zločin od jiných forem skupinové kriminality a zabývá se problematickým 

definováním organizovaného zločinu na mezinárodní úrovni. Dále práce pojednává o 

ustanoveních právního řádu České republiky, která se k oblasti organizovaného zločinu 

vztahují. Tato část také seznamuje čtenáře s počty trestně stíhaných, obžalovaných a 

odsouzených osob za trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině (před rokem 2010 

trestný čin účasti na zločinném spolčení) v posledních 10 letech. 

Druhá kapitola věnuje pozornost krátkému historickému exkurzu k počátkům používání 

institutu korunního svědka, vysvětluje možné přístupy k chápání tohoto institutu a odlišuje ho 

od spolupracujícího obviněného. Dále poukazuje na instituty spolupracujícího obviněného a 

korunního svědka ve světle některých ústavních zásad a zásad trestního práva a pokouší se 

zodpovědět otázku, zda lze tyto instituty považovat za souladné s principy právního státu.  

Tématem třetí kapitoly jsou počáteční snahy o zakotvení spolupracujícího obviněného a 

korunního svědka do české legislativy. Autorka zde představuje legislativní návrhy, které 

obsahovaly tyto instituty a rozebírá navrhovaná znění týkající se spolupracujícího obviněného 

a korunního svědka. 

Těžiště práce představuje čtvrtá kapitola věnovaná rozboru účinné právní úpravy institutu 

spolupracujícího obviněného. Autorka v ní popisuje a analyzuje ustanovení trestního řádu a 

trestního zákoníku, která se vztahují k institutu spolupracujícího obviněného, přičemž 

poukazuje na nedostatky této úpravy a navrhuje vhodná řešení de lege ferenda. Na závěr této 

kapitoly jsou prezentovány výsledky výzkumu o četnosti využívání spolupracujícího 

obviněného v praxi. 



V poslední kapitole práce autorka komparuje českou právní úpravu spolupracujícího 

obviněného s právní úpravou slovenskou.  

V závěru práce autorka shrnuje poznatky, ke kterým dospěla při analýze problematiky 

institutů korunního svědka a spolupracujícího obviněného v kontextu s problematikou 

organizovaného zločinu, hodnotí současnou právní úpravu České republiky institutu 

spolupracujícího obviněného a nabízí řešení de lege ferenda. 
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